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a p u n t e  e c o n ó m i c o
GGABRIEL IZARD

Aplicacions
PP. Com? Si, si HPP. 
Ah... 

Al mig d’una con-
versa amb el meu 
company de fila de 

l’Ave direcció a Madrid, entenc que 
els processos d’alta pressió (en an-
glès High Pressure Processing) ens 
porten a la conservació d’aliments 
de llarga duració sense afegir-hi cap 
additiu, ni fer-lo passar per pro-
cessos químics o de congelació. És 
extraordinari com des d’una em-
presa a Burgos, es desenvolupen 
màquines pel processament per 
alta pressió amb rotund lideratge 
mundial i clients als 5 continents, 
sobretot als Estats Units però tam-
bé a la Xina, Japó, a tot Europa i 
també a països menys desenvolu-
pats com la Índia, Tailàndia, Iran o 
el Perú. El HPP és un procés natu-
ral, respectuós amb el medi am-
bient i que permet preservar al 
màxim els ingredients i caracterís-
tiques del producte fresc. Els trac-

taments tèrmics, usats tradicional-
ment en la indústria d’aliments per 
a la conservació dels productes, 
provoquen certs efectes no desitjats 
com la destrucció de vitamines o el 
canvi de sabor i color. Això s’evita 
utilitzant la tecnologia HPP. És en-
cara una tècnica en poca presència 
en el mercat tot i la tendència a què 
cada vegada més els consumidors 
busquen productes sans i saluda-
bles. 

Després d’una visita empresarial 
en un polígon industrial dels vol-
tants, al migdia a Madrid, durant 
l’acte de lliurament dels premis 
acadèmics i de periodisme d’AE-
COC, em toca una taula a on la pro-
fessora del meu costat és d’una es-
cola d’enginyeria. I en la conversa 
torna a sorgir el tema, mencionant 
que coneix directament als de Bur-
gos i a l’empresa de base tecnològi-
ca de la UAB que també es dedica a 
això. M’explica també exemples 
d’èxit de l’aplicació de les tècniques 

de conservació amb alta pressió 
com el guacamole que comprem 
als supermercats: oi que l’avocat 
que comprem es posa negre quan 
madura? Com és que el que està en 
un pot al prestatge per vendre no li 
passa?, no són els additius!: ha pas-
sat pel HPP, que augmenta la vida 
útil del producte. El HPP redueix les 
devolucions per malbaratament i 
ajuda a l’organització de producció 
i logística, mantenint les caracterís-
tiques del producte fresc i fent que 
propietats sensorials i nutricionals 
es mantingui intactes. 

I a la UAB dins del grup de recer-
ca SRG s’ha creat i desenvolupat 
una empresa de Base Tecnològica 
(EBT) que amb el nom de Ypsico-
nAdvancedTechnologies S.L. fa un 
pas més enllà i des de 2005 investi-
guen per aplicat l’Homogeneïtza-
ció de l’Ultra Alta Pressió (UHPH) 
creant el 2012 l’empresa i conver-
tint-se en emprenedors que apor-
ten una nova aplicació de la tecno-

logia al mercat, entenent que el fu-
tur de la conservació dels aliments 
està més a les mans dels enginyers 
que dels químics! 

El germen de la idea inicial ha 
prosperat i per això ha necessitat el 
suport d’alguna entitat o institució 
que sosté l’emprenedoria. Es trac-
ta d’acollir emprenedors amb idees, 
orientar-los i ajudar-los perquè es 
converteixin en empresa i a través 
d’un període d’incubació curt (de 
com a màxim tres anys a Barcelona 
Activa, per exemple), consolidin la 
sortida al mercat l’aplicació d’ini-
ciatives emprenedores. El fracàs en 
l’aplicació no sorgeix de la manca 
d’idees per innovar sinó que nor-
malment es deu a la manca de fi-
nançament. Estimbar-se per culpa 
de no haver previst que el paga-
ment demorat del client en una pri-
mera etapa que implicaria manca 
inaguantable de liquiditat, és un 
dels errors més comuns pel fracàs i 
les entitats que ajuden, acullen i in-

cuben intenten que això no passi. I 
parlant d’iniciatives emprenedores, 
saber que Barcelona competeix 
amb ciutats capital d’estats com 
Londres, Berlín o París i que així i 
tot està en el segon lloc en el ràn-
quing mundial de ciutat emprene-
dora, és un gran motiu de satisfac-
ció que apunta l’atractiu de l’eco-
sistema empresarial de Barcelona. 
En pocs mesos les grans empreses 
de tecnologia han vingut per que-
dar-se i creen nous llocs de treball 
d’alta qualificació. La universitat té 
el repte d’empènyer aquesta ener-
gia i convertir les idees en aplica-
cions reals d’èxit. Pensi que segui-
rem treballant per acostar la a la so-
cietat encara que hi deixem la pell, 
mentre torno amb l’Ave de Madrid, 
ciutat sorollosa amb un tràfic infer-
nal i d’activitat desbordant. 
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El imparable avance del textil 
para usos médicos y sanitarios
>  Un centenar de expertos analizan las últimas innovaciones en el foro de Intexter

Redacción 

Los textiles destinados a aplicacio-
nes médicas y sanitarias experi-
mentarán un crecimiento expo-
nencial, muy superior a los tejidos 
tradicionales. Ante estas expectati-
vas, el Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperació Industrial (Intexter) 
acogió la primera jornada “Tèxtils 
per a la medicina i la Salut”, a la que 
asistieron más de 130 profesiona-
les, técnicos, investigadores del tex-
til y profesionales sanitarios. 
     “Las tasas actuales de crecimien-
to de la población mundial y la es-
peranza de vida, la mayor sensibi-
lidad social en la prevención de 
riesgos laborales, la transmisión de 
enfermedades a través de la sangre 
o por vía aérea y el incremento de 
las infraestructuras geriátricas,
comportará que los próximos diez 
años los textiles destinados a apli- La jornada, celebrada ayer, reunió a técnicos, investigadores del sector textil y profesionales sanitarios.

caciones médicas y sanitarias ex-
perimenten un crecimiento expo-
nencial, muy superior, incluso, a los 
textiles para la indumentaria y el 
hogar”, aseguró Enric Carrera, di-
rector de Intexter. El programa de 
la jornada incluyó ponencias de in-
vestigadores de la UPC, como la de 
José Antonio Tornero, que explicó 
la fabricación de nanofibras para el 
tratamiento de cáncer infantil, o la 
de Tzanko Tzanov, que centró sus 
exposión en la nano modificación 
biológica para la obtención de tex-
tiles y dispositivos médicos con ac-
tividad antimicrobiana. 

PLATAFORMAS SENSORIALES 
En el encuentro participó Tomás 
Guinovart, de la URV, que trató so-
bre nuevas plataformas sensoriales 
dentro de productos textiles para el 
diagnóstico de la salud y el depor-
te. Meritxell Martí, del CSIC, expli-
có cómo liberar principios activos 
en la piel humana mediante la apli-
cación de tejidos biofuncionaels. 
Por su parte, Ignasi Canal, director 
de la empresa Bugaderia i Esterilit-
zació Axioma, remarcó la impor-
tancia de la economía circular en el 
sector de la salud. Imma Jiménez, 
de GMK Confort Products. S.L, ha-
bló sobre el diseño de ropa para 
personas dependientes. 


